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HOTARARE 

 

Privind: aprobarea modificarii anexei la HCL nr.284/10.10.2017 cu privire la  

stabilirea modalitatii de gestiune a transportului public local de calatori in municipiul 

Alexandria  

 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta de indata, 

avand in vedere: 

 Expunerea de motive nr.19820/17.09.2018 a primarului municipiului Alexandria; 

 Raportul comun de specialitate nr.19821/17.09.2018 al Directiei Tehnic Investitii, 

Directiei Economice si al Serviciului Juridic Comercial; 

 Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria; 

 Prevederile art 30 si art 32 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati 

publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile art 25, art 27 si art 30 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile Ordinului nr. 972/2007 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

pentru efectuarea transportului public local; 

 Prevederile art 59, 60 din Legea nr.24/2000, republicata, privind normele de tehnica 

legislativa pentru elaborarea actelor normative; 

 Prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al 

Consiliului din 23.10.2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de 

calatori si de  

 Prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a pct 7 si pct. 13 din Legea nr. 

215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

In temeiul art. 45 alin. (1) si al art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

HOTARASTE: 

 

Art. 1. Se aproba modificarea anexei la HCL nr.284/2017 privind stabilirea modalitatii de 

gestiune a transportului public local de calatori prin curse regulate in municipiul Alexandria, care 

va avea continutul prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2.  Celelalte prevederi ale HCL nr.284/2017 raman neschimbate; 

Art. 3. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi transmisa 

Institutiei Prefectului-Judetul Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului 

Alexandria, Directiei Tehnic Investitii, Directiei Economice si Serviciului Juridic Comercial, 

pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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